
Vi kan stötta er genom att

• utveckla och utbilda era ledare i 
pedagogik och metodik

• tillhandahålla verktyg för distansut-
bildning och digitala mötesformer 

• erbjuda er föreningsutveckling  
och/eller styrelseutbildning

• hjälpa till med marknadsföring  
av er och ert utbud

• möjliggöra utveckling och bredd-
ning av verksamhet och ert utbud

• utveckla och stärka era medlem-
mar och föreningar

• möjliggöra nyrekryteringar till er 
verksamhet av ledare och  
medlemmar.

Ni har

idéerna
– vi ger er möjligheterna

MEDBORGARSKOLAN

I  s a m a r b ete :I  s a m a r b ete :

Medborgarskolans kontaktpersoner per region:
Region Nord
helene.jacobsson@medborgarskolan.se 070-665 59 42
asa.lindstrom@medborgarskolan.se 070-948 86 60

Region Mitt
carina.stynsberg@medborgarskolan.se 010-157 59 01 
marie.jonsson@medborgarskolan.se 010-157 54 64
simon.sjodin@medborgarskolan.se 0660-69 92 04 

Region Mälardalen
gustav.lithammer@medborgarskolan.se 010-157 52 03
linnea.andersson@medborgarskolan.se 010-157 52 01

Region Stockholm
renee.boner@medborgarskolanstockholm.se 010-157 63 12 

Region Öst
liv.widmark@medborgarskolan.se 010-157 54 08

Region Värmland-Örebro
hakim.alipour@medborgarskolan.se 054-67 82 25
stefan.kihlgard@medborgarskolan.se 054-10 21 44

Region Väst
charlotte.kristensson@medborgarskolan.se 0500-72 91 58
sara.cambring@medborgarskolan.se 0500-72 91 51

Region Syd
lisa.radby@medborgarskolan.se 073-866 76 34
eva.lindstrand@medborgarskolan.se 076-023 03 46

V Ä L K O M M E N  A T T  K O N T A K T A

Vill ert jaktlag eller 
skyttebaneförening lära  
tillsammans, utvecklas och  
öka engagemanget? Samarbeta 
med Medborgarskolan!



Tillsammans med ditt lokala kontor får ni 

tips och hjälp att planera och marknadsföra 

era aktiviteter – kontakta Medborgarskolan!

Kom ihåg: 

Det finns olika upplägg om hur ni kan träffas, 
utvecklas och lära tillsammans. 

ETT ARRANGEMANG
Kortare arrangemang ska alltid pågå i minst 30 minuter och det ska vara minst 
fem deltagare förutom ledaren. Arrangemanget ska planeras tillsammans med 
sin kontakt på Medborgarskolan samt annonseras om i förväg på exempelvis 
Facebook, hemsidor eller via affischering. 

Ett kortare arrangemang med dessa formkrav är exempelvis när ett jaktlag ska 
planera årets jaktupplägg. Det kan handla om säker jakt, kartgenomgång av 
jaktområdet, hundförares uppgift och säkerheten kring det, förbjudna skott-
vinklar. Det kan också vara en föreläsning runt nya jaktregler, filmvisning med 
efterföljande diskussioner runt aktuellt ämne mm. Eller så kan det kan handla 
om momenten på en jaktskyttebana med säkerhetsgenomgångar rörande  
säker vapenhantering, ammunitionshantering eller info om vad som måste 
göras om en eventuell olycka inträffar mm.

KORTARE UTBILDNINGSTRÄFFAR  (Annan folkbildning)
Ett exempel kan vara att minst tre personer samlas vid ett enstaka tillfälle 
om minst 45 min, för en genomgång av styckningsschema, kötthantering etc.  
Formkrav är att man inför detta planerar tillsammans med sin kontakt på  
Medborgarskolan och att personnummer lämnas.

UTBILDNING  (Studiecirkel)
Ett jaktlag kan tillsammans under en längre tid utvecklas genom lärande.  
Det kan vara när ett jaktlag, där samma personer deltar under totalt minst  
nio studietimmar (à 45 min), deltar i en utbildning som rör t ex eftersök, jakt- 
ledarens roll, styckningskurs, hundkurser och viltundersökare etc. Formkrav  
är att man inför detta planerar tillsammans med sin kontakt på Medborgarskolan, 
marknadsför tillsammans och att följer gemensamma rutiner. 

ÖVRIGT: Tänk på att allt som i förväg anmäls in till Medborgarskolan 
gör deltagarna försäkrade under kurs samt till och från kurstillfällena. 
Medborgarskolans verksamhet är partipolitiskt och religiöst obunden.
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